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1. APRESENTAÇÃO 

A Portaria nº 3.332/2006 define a Programação Anual de Saúde (PAS) como “o instrumento que operacionaliza as intenções 

expressas no Plano de Saúde, cujo propósito é determinar o conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da 

saúde, bem como da gestão do SUS” (§1ºdo Art. 3º). Trata-se de instrumento de caráter propositivo, baseada no Plano Municipal de 

Saúde 2015 – 2017, sendo intencionalmente elaborada a partir da avaliação de resultados alcançados dos indicadores de saúde 

pactuados, buscando sempre estabelecer ações consoantes com os princípios do SUS. A Gestão Pública Municipal vem elaborar o 

presente PAS propondo alcançar as metas dos indicadores da PPI/Assistência e da PPI/PAVS. Assim, o Planejamento em Saúde é 

essencial na Gestão do SUS e a PAS deve servir como um instrumento proveniente do processo de amadurecimento da gestão do 

SUS, constituindo um importante norteador para os gestores e o controle social no monitoramento e avaliação das ações efetivas para 

melhoria da atenção à saúde da população. 

 

 

Secretaria Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS, INDICADORES E PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 

Diretriz -  Garantia de acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento 

das necessidades de saúde, mediante aprimoramento das políticas de atenção básica, de atenção especializada e hospitalar 

organizadas em rede   

Objetivo 1. Ampliar e qualificar o acesso a atenção básica com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades 

de saúde da população.  

META   INDICADOR   2021 

Manter o percentual de cobertura populacional 

estimada de 100% pelas equipes de saúde da 

família  

Cobertura populacional estimada pelas 

equipes  de atenção básica   

100% 

Aumentar o percentual de cobertura de 

acompanhamento das condicionalidades  

de saúde do Programa Bolsa Família   

Percentual de acompanhamento das 

condicionalidades de saúde de inscritos no 

Programa Bolsa Família/ano.  

100% 

Manter o percentual de 100% da cobertura 

populacional estimada pelas equipes de saúde da 

bucal 

 

Cobertura populacional estimada pelas 

equipes  de saúde bucal    

100% 

Promover a adesão de 08 escolas ao  

Programa Saúde na Escola  

Número de escolas que aderiram ao programa 

de saúde na escola  
8 

Implantar acolhimento com Classificação de Risco 

em 100 % das  UBS  
Número de UBS com acolhimento implantado   2 

 

Manter em funcionamento o NASF 3 Número de equipe de NASF implantado  100% 



 

 

 

Construir 01 academia de saúde  Número  de  academia  de 

 saúde construída  
0 

Manter a proporção de 50% de UBS que ofertam 

testes rápidos para HIV, Sífilis e Hepatite B.   
Proporção de UBS com oferta de teste rápido 

para HIV, sífilis e hepatite B   
50% 

 Implantar/ampliar o PEC do e SUS AB em 01 UBS    Número de UBS com o PEC implantado   1 

Reformar e/ou ampliar 01 UBS. Número de UBS reformados /ano  0 

 Construir 01 UBS. Número de UBS consturidas/ano   0 

Implantar o horário de funcionamento estendido 

(até às 22 horas) em 01 UBS  
Número de UBS com horário estendido 

implantado  
0 

Promover a integração dos diferentes pontos de 

atenção à saúde para realização de referência e 

contra- referência e transferência do cuidado, 

através da implantação de fluxo de comunicação 

entre a atenção primária e especializada em 100% 

das UBS   

50% das UBS com fluxo de comunicação de 

referência  e  contra- 

 referência implantado.   

1 

Manter 100% equipes de Estratégia de Saúde da 

Família - ESF, Estratégia de  

Saúde Bucal - ESB, Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família – NASF e Consultório na rua).    

  

Equipes de ESF, NASF, ESB  da APS 

mantidas   

  

100% 



 

 

 

Instituir atenção especializada via telessaúde para 

apoiar a atenção básica em 80% das UBS  
Porcentagem de UBS com telesaude 

implantado   
100% 

Realizar a aquisição de 02 veículos para a atenção 

básica   
Número de veículos adquiridos   0 

Implantar em 01 UBS o Programa de controle do 

Tabagismo    

  

Número de UBS com o Programa de controle 

do Tabagismo /ano.   

  

0 

   

Objetivo 2.  Ampliar e qualificar o acesso a atenção ambulatorial especializada, serviço de apoio diagnostico com ênfase na 

humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde da população   

META   INDICADOR   2021 

Implantar e manter um laboratório de prótese 

dentária   
Número de laboratório de prótese dentaria 

implantado e mantido  
1 

Implantar e manter um laboratório clinico 

municipal  
Número de laboratório municipal implantado e 

mantido  
1 

 Implantar e manter um serviço de  

ultrassonografia e radiologia   

Número de serviços de ultrassonografia e 

radiologia implantado e mantido   
0 

Contratualizar 01 laboratório de análises  clínica 

para oferta de serviços SUS   
Número de laboratório de análises clínica 

contratualizados    
0 



 

 

 

 Promover a integração dos diferentes pontos de 

atenção à saúde para realização de referência e 

contra- referência e transferência do cuidado, 

através da implantação de fluxo de  

Percentual de serviços da rede de atenção 

com fluxo de comunicação de referência e 

contra- referência implantado/ ano.   

  

1 

comunicação entre a atenção primária e 

especializada.  
 1 

 Implantar nos Centros de Especialidades novo 

modelo de atendimento multiprofissional para o 

cuidado do paciente em condição crônica 

referenciado pela Atenção Primária à Saúde após 

a estratificação de risco e com critérios de 

encaminhamento.    

  

Número de Centro de Especialidades com 

novo modelo de atendimento implantado/ano.  
1 

  

Objetivo 4.  Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no 

atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção a saúde mental   

META   INDICADOR   2021 

Implantar e manter 01 Unidades de Acolhimento 

Infanto‐Juvenil ‐ UAI.   
Número de unidades de acolhimento 

infanto juvenil implantado e mantido  
0 

.  Implantar e implementar o apoio matricial em 

Saúde Mental em 100% unidades de Atenção 

Básica Sanitários  

Número de UBS com apoio matricial em 

saúde mental implantadas   
100% 



 

 

 

 Implantar a política municipal de enfrentamento 

às drogas, com o estabelecimento de uma 

referência específica para o atendimento AD à 

crianças e à adolescentes na rede de  

Saúde Mental do Município  

Política municipal de enfrentamento as 

drogas implantadas  
1 

  

Diretriz   Aprimoramento das redes de atenção para promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida 

(criança, adolescente, jovem, adulto e idoso),  

Objetivo 6. Aprimorar a rede de atenção à saúde para promover o cuidado integral materno infantil  

META   INDICADOR   2021 

Alcançar cobertura vacinais de 95 % do 

calendário básico de vacinação   
Proporção de vacinas do Calendário Básico de 

Vacinação da Criança com coberturas vacinais 

alcançadas  

99% 

Reduzir a taxa de incidência da sífilis 

congênita para 0.   
Taxa de incidência da sífilis congênita  0 

Aumentar para 100% acesso ao teste 
rápido de sífilis das gestantes  
usuárias do SUS   

  

Proporção de gestantes usuárias do SUS que 
realizaram teste rápido para a sífilis.    
  

100% 

Reduzir a taxa de mortalidade infantil de---

para 0.   
Taxa de mortalidade infantil  0 



 

 

 

Manter a Razão de Mortalidade Materna em 

zero  

  

Taxa Mortalidade Materna  0 

Aumentar o percentual de gestantes com 

início da assistência pré-natal no primeiro 

trimestre gestacional de 25% para 98%.  

  

Proporção de gestantes com início da 

assistência pré natal no primeiro trimestre 

gestacional  

98% 

Aumentar de 90% para 100% a proporção 

de nascidos vivos de mães com no mínimo 

sete consultas de pré-natal.  

  

Proporção de nascidos vivos de mães  

com no mínimo sete consultas de pré- 

natal. 

  

100% 

Aumentar de 85% para 98% a proporção de 

consultas ou VD para puérperas na primeira 

semana após parto e nascimento      

Proporção de puérperas que receberam visita 

domiciliar ou realizaram consulta na primeira 

semana  após o parto  

100% 

Diminuir a proporção de gravidez na 

adolescência ( 10 a 19 anos) de 25% para 

10%.  

Proporção de mulheres gravidas na faixa etária 

de 10 a 19 anos  
5% 

Ampliar de 60% para 95% a razão de 

mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos 

com um exame  

Razão de exames citopatológicos do colo do 

útero em mulheres de 25 a 64 anos e a 

população da mesma faixa etária.  

90% 

Ampliar de 50% para 95% a razão de 

mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos 

com um exames de mamografia de 

rastreamento realizado.  

Razão de exames de mamografia de 

rastreamento realizados em mulheres de 50 a 

69 anos e população da mesma faixa etária  

100%  



 

 

 

  

Objetivo 7. Aprimorar a rede de atenção à saúde para promover o cuidado integral ao adulto e ao idoso   

  

META   INDICADOR   2021 

Ampliar o percentual de cobertura de 

acompanhamento de hipertensos na  

atenção básica , de 85% para 99%;   

 

Porcentagem  de  hipertensos  

acompanhados na atenção básica    

99% 

Reorganizar a atenção aos portadores de 

Hipertensão arterial sistêmica de acordo 

com os estratos de risco.    

  

Proporção de portadores de Hipertensão 

arterial sistêmica cadastrados conforme risco.   

  

99% 

Ampliar o percentual de cobertura de 

acompanhamento de diabéticos  na  

atenção básica para 99%;   

 

Porcentagem  de  diabético  

acompanhados na atenção básica    

99% 

Ampliar para 100% a  proporção de exames 

anti HIV realizados entre os casos novos de 

tuberculose   

Proporção de exame anti-HIV realizados entre 

os casos novos de tuberculose   
100% 

Reduzir para 0 o número de casos de AIDS 

em menores de 5 anos    
Número de casos novos de aids em menores de 

5 anos  
0 

Ampliar de a proporção de cura dos casos 

novos de hanseníase  

diagnosticados nos anos das coortes  

Proporção de cura dos casos novos de 

hanseníase diagnosticados nos anos das 

coortes  

100% 



 

 

 

Ampliar para 100% a proporção de contatos 

examinados de casos novos de hanseníase  
Proporção de contatos examinados de casos 

novos de hanseníase  
100% 

Reduzir 0 o número absoluto de óbitos por 

dengue   
Número absoluto de óbitos por dengue  0 

Aumentar de 85 para 99% o percentual de 

ação coletiva de escovação dental 

supervisionada  

  

Percentual   de ação coletiva de escovação 

dental supervisionada  

  

99% 

Reduzir de 85% para 40%o  percentual de 

exodontia em relação aos procedimentos 

preventivos e curativos  

Percentual de exodontia em relação aos 

procedimentos preventivos e curativos  
40% 

  

 

 

 

Diretriz. Redução e prevenção de riscos e agravos à saúde da população por meio das ações de vigilância, prevenção, 

promoção e proteção à saúde.   

Objetivo 8 - Organizar as ações de controle do Aedes aegypti para reduzir o risco de epidemia pelos agravos transmitidos pelo 

mosquito  

META   INDICADOR   2021 



 

 

 

Realizar pelo menos quatro ciclos de 

visitas domiciliares para controle da 

dengue em 100% dos imóveis   

Proporção de imóveis visitados em, pelo menos, 

quatro ciclos de visitas  

domiciliares para controle da dengue  

100% 

Realizar o controle vetorial e PVE em 

100% dos casos de infestação predial 

identificados pelas armadilhas e dos 

casos confirmados de arboviroses 

transmitidas pelo Aedes aegypti  

Proporção controle vetorial realizado nos caso de 

infestação predial identificados   
99% 

Ampliar as equipes e as áreas de 

trabalho para o combate à dengue, 

zika vírus e chikungunya;  

Número de equipes e áreas de trabalho ampliadas   0 

  

.Objetivo 9. Aprimorar e manter as ações de vigilância em saúde para assegurar a promoção e proteção à saúde da população.  

META   INDICADOR   2021 

Qualificar e Manter as ações de 

vigilância sanitária   
Número de ações de vigilância sanitária mantidas   99% 

Qualificar e Manter as ações de 

vigilância epidemiológica   
Número  de  ações  de  vigilância  

epidemiológica mantidas  

99% 

Qualificar e manter as ações de 

vigilância ambiental   
Número de ações de vigilância ambiental mantidas  99% 

Realizar 100% das  inspeções 

conforme pactuado na   Programação 

Anual da Vigilância Sanitária (PAVS)   

  

Percentual de inspeções realizadas   

  

88% 



 

 

 

Encaminhar ao Laboratório Central do 

Estado (LACEN) 100% das  amostras 

biológicas dos animais que 

apresentem sintomatologia suspeita 

para a raiva animal no município.   

  

Percentual de amostras encaminhadas   

  

100% 

Realizar o monitoramento da 

qualidade da água para consumo 

humano em 100% das amostras de 

águas, conforme a Diretriz Nacional 

do Programa de Vigilância da Água de 

Consumo Humano - VIGIAGUA.   

Proporção de análises realizadas em amostras de 

água para consumo humano quanto aos 

parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e 

turbidez   

  

90% 

 

    

. Analisar 100% dos casos de 

violência, suspeitos e ou confirmados 

de pessoas atendidas nos serviços de 

saúde, nas escolas municipais e 

estaduais e centros de educação 

infantil nos serviços da Fundação de 

Ação Social (FAS) e hospitais de 

referência.   

  

Percentual de casos analisados   

  

100% 



 

 

 

Implantar a vigilância epidemiológica 

para 50% dos agravos não 

transmissíveis relacionados às linhas 

de cuidado prioritárias (Asma/DPOC, 

Risco  

Cardiovascular, Cardiopatia 

Isquêmica, Insuficiência Cardíaca 

Congestiva, AVC, Depressão/Risco 

de suicídio, Distúrbios de ansiedade, 

Dor Lombar)  

Porcentagem de agravos não transmissíveis 

relacionados às linhas de cuidado prioritárias 

(Asma/DPOC, Risco Cardiovascular, Cardiopatia 

Isquêmica, Insuficiência Cardíaca Congestiva, AVC, 

Depressão/Risco de suicídio, Distúrbios de 

ansiedade, Dor Lombar) implantados.  

99% 

Investigar 100% os agravos notificados 

referentes à saúde do trabalhador   

  

Percentual de agravos notificados e investigados.   

  

100% 

 Notificar  100  %  dos  agravos 

 de  

notificação compulsória   

Porcentagem de agravos de notificação compulsória 

investigados   
100% 

Encerrar 80% ou mais das doenças 

compulsórias imediatas registradas no 

Sinan, em até 60 dias a partir da data 

de notificação  

Proporção de casos de doenças de notificação 

compulsória registradas no Sinan, em até 60 dias a 

partir da data de notificação  

100% 

Investigar 100% dos óbitos infantis e 

fetais  
Proporção de óbitos infantis e fetais investigados  100% 

Investigar 100% dos óbitos em 

mulheres em idade fértil (MIF)  
Proporção de óbitos de mulheres em  

idade fértil (MIF) investigados  

100% 

Ampliar para 100% a proporção de 

registro de óbitos com causa básica 

definida  

Proporção de registro de óbitos com causa básica 

definida  
100% 

  



 

 

 

 

Diretriz: Qualificar, valorizar os trabalhadores da Saúde e democratizar as relações de trabalho;   

 Objetivo 10 Investir em qualificação e na educação permanente dos trabalhadores do SUS no município;   
META   INDICADOR   2021 

Desenvolver atividades de EP para -----(  

)das equipes de saúde família   
Número de equipes de saúde da família com atividades 

de EP desenvolvidas   
2 

Desenvolver atividades de EP para -----(  

)da vigilância em saúde   
Número de equipes de vigilância em saúde com 

atividades de EP  

desenvolvidas  

2 

Instituir a avaliação de desempenho em 

100% das equipes de Saúde da 

Família.  

  

Número de equipes de saúde da família com avaliação 

de desempenho instituída   
100% 

 Implementar Política Municipal de 

Educação Permanente  
Política  de  educação  permanente 

implantada   
1 

Elaborar e implantar o plano de cargos 

carreias e salários dos servidores da 

saúde   

Plano de cargos carreiras e salários implantado   0 

Realizar 01concurso público para 

diversas categorias profissionais da 

SMS, para reposição dos déficits.   

  

Número de concursos realizado   0 



 

 

 

Implantar  ponto  eletrônico  nos 

equipamentos da SMS.   

  

Porcentagem dos equipamentos da SMS com ponto 

eletrônico implantado  

  

X 

Capacitar 100% das equipes das UBS 

para atender as pequenas urgências.   

  

Percentual  de  UBS  com  equipes  

capacitadas em pequenas urgências    

  

100% 

Capacitar 100% das equipes das UBS 

em acolhimento com classificação de 

risco    

  

Porcentagem das equipes das UBS capacitadas em 

acolhimento com  

classificação de risco    

  

100% 

  

  

Diretriz.  Garantia de acesso a população a assistência farmacêutica   

Objetivo 11 Ampliar o acesso da população a medicamentos, promover o uso racional e qualificar a assistência farmacêutica no 

âmbito do SUS  

META   INDICADOR   2021 

Adequar área física e equipamentos 

dos dispensários/farmácias nas UBS 

para atendimento qualificado à 

população;   

Número de UBS com dispensários de medicamento 

com área física adequada   
1 

Aperfeiçoar o ciclo de AF no município, 

através da qualificação das compras, 

do almoxarifado,  abastecimento 

 e dispensação;   

Ciclo  da  assistência  farmacêutica 

aperfeiçoado   
99% 



 

 

 

Informatizar  a  dispensação de  
medicamentos nas unidades;    

  

Número de UBS com dispensação informatizada  99% 

Garantir a regularidade do fornecimento 

dos 100% dos medicamentos da 

REMUME componente básico    

Porcentagem dos medicamentos da REMUME 

componente básico com  

fornecimento regular   

100% 

Garantir a regularidade do fornecimento 

dos medicamentos especializados da 

REMUME   

   

Porcentagem dos medicamentos da REMUME 

componente especializado  

com fornecimento regular   

100% 

Implantar o Programa Nacional de 

Qualificação da Assistência  

Farmacêutica (Qualifar‐SUS)   

Qualifar –SUS implantado no município  X 

Implantar o Sistema Nacional de 

Gestão da Assistência Farmacêutica 

(Hórus), na farmácia central do 

Município.  

  

Hórus implantado   X 

  

 

 

  



 

 

 

Diretriz – Fortalecimento das instâncias de controle social e garantindo o caráter deliberativo dos conselhos de saúde, 

ampliando os canais de interação com o usuário, com garantia de transparência e participação cidadã.  

Objetivo 13 Fortalecer o controle social com garantia de transparência e participação cidadã.  

META   INDICADOR   2021 

Manter a estrutura de funcionamento do Conselho 

Municipal de Saúde (CMS),  
através de apoio à reestruturação de sua secretaria 

executiva   

  

Estrutura do conselho mantida   X 

Estabelecer a execução da rubrica orçamentária 

específica para o Conselho Municipal de Saúde - CMS 

dentro do orçamento geral da Secretaria Municipal de 

Saúde - SMS.   

Rubrica orçamentária específica para o 

conselho estabelecida   
95% 

Apoiar a realização de 02 Conferências de Saúde (Locais, 

Distritais e Municipal).   

  

Número de conferências realizadas   X 

  

 DIRETRIZ – Qualificação da Gestão e Financiamento adequado e sustentável que atenda às necessidades da Rede de Atenção à 

Saúde   

 Objetivo 14 – Cumprir os dispositivos legais de aplicação dos recursos financeiros em Ações e Serviços Públicos de Saúde.  

META   INDICADOR   2021 



 

 

 

Aplicar 100% dos recursos financeiros oriundos de 

emendas parlamentares, dentro do prazo legal.  
Percentual de recursos financeiros 

oriundos de emendas parlamentares, 

aplicados dentro do prazo legal.  

100% 

  

Diretriz. Qualificação dos padrões de interoperabilidade e informação em saúde    

Objetivos 15 . Implementar padrões de interoperabilidade e de informação em saúde no âmbito do SUS;   

META   INIDICADOR  2021 

Alimentar de forma qualificada  os dados - mensal e sistemática 

dos Bancos de Dados Nacionais dos Sistemas:   Cadastro 

Nacional  

 Número de alimentações realizadas durante o 

ano  de forma qualificada   dos Bancos de  

Dados Nacionais dos Sistemas:   Alimentar de  

100% 

de Estabelecimentos de Saúde (SCNES),  Sistema de Informação 

Ambulatorial  

(SIA/SUS),   Sistema de Informação Hospitalar (SIH/SUS),   

Comunicação de Internação Hospitalar (CIH),   Serviço de 

Atendimento Médico de Urgência (SAMU),  Sistema de  

Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN)  Sistema de Sistema 

de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB)  

,SARGSUS / SIOPS   ,Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (SINAN); Sistema de Informação de Mortalidade 

(SIM);  Sistema de  

Informação de Nascidos Vivos ( SINASC).    

  

forma qualificada os dados - mensal e 

sistemática dos Bancos de Dados Nacionais 

dos Sistemas:     

100% 

 

 



 

 

 

3. CRONOGRAMA DE AÇÕES ESPECIFICAS DO ANO DE 2021  

AÇÕES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Realizar educação continuada sobre a prevenção 

ao Coronavírus. 
x x x x x x x x x x x x 

Realizar a vacinação contra o Coronavírus a todas 

as pessoas da cidade. 
 x x x x x x x x x x x 

Realizar atendimento domiciliar x x x x x x x x x x x x 

Promover atendimento de casos de risco 

epidemiológico e sanitário. 
x x x x x x x x x x x x 

Realizar educação continuada com os profissionais 

da atenção básica. 
   x x  x  x  x  

Monitoramento e avaliação dos sistemas de 

informações de saúde. (sim, sinasc, sinan, etc). 
x x x x x x x x x x x x 

Implementação do Programa de Hipertensão e 

Diabetes no Município. 
x x x x x x x x x x x x 

Ampliar a realização de exames de colo uterino. x x x x x x x x x x x x 

Realizar Busca Ativa de prevenção do câncer de 

próstata. 
          x  

Realizar orientação /palestras sobre aleitamento 

materno. 
x x x x x x x x x x x x 

Monitoramento da programação pactuada 

integrada. 
x   x   x   x   



 

 

 

Implementação das ações pactuadas na pavs. x   x   x   x   

Ampliação das ações do programa saúde na escola 

(PSE). 
   x x x  x x x x x 

Realizar campanhas de imunização de crianças, 

adolescentes, adultos e idosos. 
   x  x  x x x   

Implementação das ações de vigilância alimentar e 

nutricional. 
x x x x x x x x x x x x 

Realizar campanha de prevenção contra 

hipertensos e diabéticos. 
   x       x  

Vigilância da qualidade da água para consumo 

humano. 
x x x x x x x x x x x x 

Realizar busca ativa de casos novos de hanseníase  x      x      

Intensificação das ações de controle do programa 

da tuberculose  
   x   x      

Realização das campanhas de vacinação e das 

ações de rotina de acordo com o calendário do 

programa nacional de imunização. 

x x x x x x x x x x x x 

Melhorar o acesso da população ao tratamento 

odontológico na rede de atenção odontológica. 
x x x x x x x x x x x x 

Ampliar as ações de controle da dengue. x x x x x x x x x x x x 

Avaliação dos indicadores do Previne Brasil X    X    X    

Manter ações do grupo antitabagismo x x x x x x x x x x x x 



 

 

 

Realizar ação de cuidadode Saúde do  trabalhador     x        

Realizar açãodo Trabalhador da Saúde             x 

Realizar ação de cuidado para a prevenção de 

causas por alterações colesterol  
       x     

Realizar ações de prevenção ao suicídio          x    

Realizar ação de prevenção contra a obesidade          x   

Realizar busca ativa de pessoas diabéticas           x  

Realizar ação de prevenção contra a aids            x 

 


